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DU5E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - N2 009/2022 

L:JSim DAnexo 

Valor Menor: R$ 4.500,00 

Valor Médio: R$ 6.877,08 

Data: 14/02/2022 

Nívea Criti'na de Paiva Sarri 

Diretora Administrativa 

AUTORIZACÃO DE PROVIDÊNCIAS: Data: / 01/c2OoLi 

1Q" Jc 
Uni 

cons. ter. 
EIS 

acima, AUTORIZO a despesa. 

Braga 
ontrole Interflh1 ata: / 02 / 2022. 

SaúiedoSetPaan 
MUSEP 

Da: Diretoria Administrativa 
Para: Diretoria Financeira 
Providências a Tomar: Indicação dos Recursos Orçamentários 

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Desdobramento Fonte de Recursos 
OJoojo3o.. o ao3 2o0 J -CO JQ ( 3ç4 - 

Fonte de Recurso Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
1.J12 9 J.Ç15 

Fonte de Recurso Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
1&i. 2Z3 J. 21y J5S.4/- j. 

Saldo Orçado Desdobramento por Despesa 
Disponível 2.cõ 1 Ç.CE> 1J 

Indicação dos valores empenhados no desdobramento do elemento de despesa até: 

Data: i4 / FI iaGal -ardi Soares 
CRC:050380/0-1 

Da: Diretoria Financeira 
Para: Assessoria Jurídica 
Providências a Tomar: 
* Regime de Aditamento: E 
* Consulta de Preços com Parecer de Dispensa (Art. 24, 1 e II lei n2 8.666/93): 
* Formalizar parecer N2 do parecer: o Anexo 
* Inexigibilidade n N2 do parecer: E Anexo 

: Não AP-4—Ç_~ 

Data: /,j_()2 ÀntonioCrjbsGomes 
OAB/PR n9 26.262 

Da: Assessoria Jurídica 
Para: Comissão de Licitação 
Providências a Tomar: A Referida despesa será efetuada através de Licitação. 
a) Elaboração do Edital de Chamamento Público: E Sim E Não 
b) Minuta do contrato, as quais deverão se submeter ao exame de aprovação pela Assessoria Jurídica: LS E A exo 

Data: JQ / O.j/ AlessandeOliveira orgonhoni Cardoso 
Presidee 0 Comi são de L&ação 

MÍ õel Rod igo Amado 

/ Presidente 

De acordo comas informaçõe 

Ne,WY• ' oKésia 

Maiko iz. aulino 
Assistente Administrativo 

Do: Setor de Patrimônio 

Para: Setor de Compras e Licitações 
Justificativa: Solicitamos autorização para a contratação de empresa objetivando a prestação do serviço de qualificação de 

operação, desempenho, calibração e validação dos equipamentos do Centro de Materiais Esterilizados (CME),ØoTlSAMUSEP. 

Giséli NardiPaixo Carmona 

Assistente Admiflistrativa 

Data: 25/01/2022 

Compras e Licitações 

Para: Diretoria Administrativa 
Justificativa: Autorização para a contratação de empresa objetivando a prestação do se 

desempenho, calibração e validação dos equipamentos do Centro de Materiais Esterilizad 

Consulta de Preços junto à no mínimo 03 (três) empresas, visando levantar preç 

iço de qu 
1 60 

ação de o 

USEP. 

eração, 





Consorcio Público lnterrouncdo de Saide do SéteIrio Paranaense 

TERMO DE REFERÊNCIA 

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS REFERENTE AO ITEM 2 

LAVADORA ULTRASSÔNICA 

1. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS REFERENTE AO ITEM 1 

Maringá, 25 de janeiro de 2022. 

Vimos através deste solicitar a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de qualificação de operação, desempenho, calibração e validação dos 

equipamentos utilizados nas Centrais de Materiais Esterilizados CME's do Consórcio Público 

lntermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP. 

Os equipamentos dos quais trata este documento desempenham alta relevância, 

uma vez que os mesmos fazem parte dos equipamentos lotados na Central de Materiais 

Esterilizados - CME's, os quais garantem a esterilidade dos materiais e instrumentais 

utilizados nos procedimentos realizados neste Consórcio Público de Saúde. Faz-se então 

extremamente necessário que sejam sempre capazes de reproduzir os processos para os 

quais foram projetados, de maneira que seus parâmetros de funcionamento estejam 

continuamente de acordo com o determinado pelas normas fiscalizadoras e dos fabricantes. 

Dessa forma, visando garantir a qualidade, segurança e eficiência ao processo 

de esterilização se torna imprescindível a execução de tais serviços. 

/ 

Item Cód. Descrição Unid. Quant. 

QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, DESEMPENHO E 
VALIDAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS 

01 12324 SERV 01 
CENTRAIS DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO CISAMUSEP, 
CONFORME TABELA ABAIXO. 

CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME TABELA 
02 12325 SERV 01 

ABAIXO, 

.. .. 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MARCA MODELO 

1 2 SELADORA DE BANCADA Everest ECG 35 

2 2 SELADORA DE PEDAL Everest XNG 

3 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA Sanders SW2000WJ 

APARELHO ELÉTRICO PARA INCUBAÇÃO DE Tempel 4 1 INDICADORES BIOLÓGICOS Bioloelectro Mini-Incubadora Tempel 

APARELHO ELÉTRICO PARA INCUBAÇÃO DE 5 1 INDICADORES BIOLÓGICOS Biomeck BKI6 
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3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. O cronograma de execução será elaborado pelo CONTRATANTE e deverá ser 

aprovado pela CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do 

recebimento do cronog rama; 

3.2. A prestação de serviço deverá estar de acordo com as recomendações exigidas pela 

ANVISA - RDC n°15 de 15/03/2012 e outras regulamentações que venham a substituir; 

3.3. A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde os equipamentos se 

encontram instalados e/ou alocados; 

3.4. A prestação dos serviços deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 

08h às 11h30min e das 14h às 16h30min ou excepcionalmente em horários 

diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do CONTRATANTE; 

3.5. Executar o serviço, objeto do presente termo, nas condições estabelecidas, por 

intermédio de pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas; 

3.6. Ficará a cargo da empresa CONTRATADA o fornecimento, a seus profissionais, de 

ferramentas, manuais e instrumentos necessários para a execução dos serviços, bem 

como produtos ou materiais, indispensáveis à execução dos serviços sem custo para o 

Cl SAM USE P; 

/ 
3.7. No caso da empresa CONTRATADA vir, como resultado de suas operações, a 

prejudicar ou sujar áreas incluídas ou não no local da execução dos serviços, deverá 

recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em seu estado original; 

3.8. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das 

obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, 

tributos, transporte alimentação, hospedagem, equipamentos e outras despesas 

necessárias à perfeita execução do objeto; 

3.9. Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

4. SERVIÇOS 

4.1. QUALIFICAÇÃO 

4.1.1. Qualificação é um conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que 

quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados e 

funcionam corretamente e levam aos resultados esperados; 

4.1.2. O processo de qualificação é realizado em três fases distintas: 

4.1.2.1. Qualificação de Instalação (QI) - Tem a finalidade de verificar as 

condições de instalações dos equipamentos a serem validados e se 

encontram corretamente instalados de acordo com as Normas e 

especificações estabelecidas pelo fabricante do equipamento; 

4.1 .2.2. Qualificação de Operação (QO) - Tem por finalidade verificar se o sistema 

ou subsistema opera conforme previsto, em todas as faixas operacionais 

consideradas; 
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Qualificação de Desempenho (QD) - Tem por finalidade verificar a 

documentação que o equipamento ou sistema apresenta desempenho 

consistente e reprodutível, de acordo com parâmetros e especificações 

definidas, por períodos prolongados. A qualificação de desempenho fornece 

evidências documentadas de que as utilidades, sistemas ou equipamentos e 

todos os seus componentes demonstrem desempenho consistente de acordo 

com as especificações de uso em rotina; 

4.1.3. Todas as etapas devem ser aprovadas em acordo com os critérios técnicos 

estabelecidos para o processo que está sendo realizado, sendo todas as 

informações relatadas em relatório. 

4.2. CALIBRAÇÃO 

4.2.1. É um conjunto de operações que estabelecem, sob condições específicas a 

relação entre os valores indicados por um instrumento ou sistema de medição e os 

valores representados por uma medida materializada ou um material de referência, ou 

correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões,- 

4.2.2. É o procedimento pelo qual compara-se os valores apresentados por um 

equipamento de medição e os valores gerados por um padrão de referência, com 

objetivo de certificar se o equipamento está apto ou não para uso específico. 

4.3. VALIDAÇÃO 

/4.3.1. A validação é uma garantia documentada de que cada componente do 

equipamento está em conformidade, isso é obtido verificando o desempenho em 

relação aos padrões de controle rastreáveis, verificando as condições de 

temperatura através de sensores acoplados a um sistema de aquisição de dados 

que monitorarão o processo de funcionamento do equipamento durante um tempo 

pré-determinado. A validação de equipamentos analisa se os instrumentos 

monitorados apresentam desempenho de acordo com as especificações do 

fabricante. 

5.4. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

4.4.1. A empresa CONTRATADA deverá fornecer para cada equipamento etiqueta de 

identificação em material impermeável, contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: 

\a) Identificação da CONTRATADA; 

b) Número do certificado (relatório); 

'c) Data da validação (mês/ano); 

d) Data da próxima validação (mês/ano); 

'e) Nome do executante. 
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DE 
4.5. RELATÓRIOS 

4.5.1. Os resultados dos serviços executados deverão ser apresentados em um 

relatório técnico, no qual constarão as descrições dos procedimentos, resultado 

das análises, medição e calibração dos equipamentos e demais serviços 

executados; 

4.5.2. O relatório técnico deverá ser individualizado por equipamento e entregar 1 

(uma) via ao CONTRATANTE em até 15 dias após a execução dos serviços, onde 

o mesmo deverá ser aprovado pelo Fiscal do Contrato e constar, no mínimo, os 

seguintes dados: 

a) Identificação do CONTRATANTE e da CONTRATADA; 

b) Identificação do equipamento, marca, modelo, n° de série e n° de tombamento 

patrimonial,- 

c) Nome e assinatura do Responsável Técnico, do Técnico Executante da empresa 

e do Fiscal do Contrato ou do profissional que acompanhou o serviço; 

d) Fotos ilustrativas da montagem da qualificação, no mínimo, 04 (quatro) registros 

fotográficos; 

e) Data da intervenção; 

' f) Relatório com validade de mínima 12 (doze) meses. 

5. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1. Apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo CNPJ da empresa, 

telefone, nome legível e assinatura, comprovando que o licitante executou ou executa 

serviços compatível aos objetos deste Termo de Referência; 

5.1.1. O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser apresentado em via original ou 

cópia autenticada; 

5.2. Documento que comprove o registro da empresa licitante no Órgão de Classe 

Competente; 

5.3. A empresa deverá comprovar a existência de profissional legalmente habilitado 

(Responsabilidade Técnica), responsável pela empresa licitante perante o Órgão de 

Classe Competente; 

5.3.1. O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através de 

cópia autenticada do registro profissional na carteira de trabalho ou do contrato de 

prestação de serviços; 

5.3.2. Em caso de substituição do técnico responsável informar ao fiscal do contrato e 

comprovar legalmente conforme item 4.3 e subitem 4.3.1 no prazo de 10 (dez) 

dias, antes da realização do serviço, o qual será analisado pelo fiscal do contrato; 

5.4. Deverá apresentar documento que comprove que a empresa é acreditada pela Rede 

Brasileira de Calibrações (RBC) ou que tenham seus equipamentos padrões calibrados 
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IUE5E 
anualmente no INMETRO ou por laboratórios acreditados (RBC) para calibração e 

medição dos equipamentos; 

5.5. Todos os documentos e/ou certificados apresentados deverão estar com prazo de 

validade vigente, ser apresentados em original ou cópia autenticada, devendo a 

CONTRATADA mantê-los regularizados durante a vigência do Contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

.6.1. A CONTRATADA deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com 

conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as 

normas e determinações em vigor,- 

6.2. A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra qualificada e dos 

equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção 

contratados, obriga-se a cumprir integralmente as especificações definidas neste 

Termo; 

6.3. Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos 

trabalhos; 

/ 6.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou 

culpa de seus empregados e/ou prepostos; 

6.5. Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras 

recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo CONTRATANTE, 

utilizando no local de prestação dos serviços, equipamentos de proteção individual 

necessários, conforme a natureza da tarefa; 

6.6. Cumprir diretamente as condições deste termo, ficando expressamente vedada a 

subcontratação de outra empresa para esse fim; 

6.7. Todos os funcionários da CONTRATADA que estiverem prestando serviços deverão 

estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 

8. Para realização da comunicação, a CONTRATADA deverá manter junto ao 

CONTRATANTE ao menos 01 (um) número de telefone móvel, 01 (um) fixo e 01 (um) 

endereço de c correio eletrônico (e-mail), sempre atualizados; 

6.9. Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços 

prestados ao CONTRATANTE (ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do 

contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato; 

..- 6.9.1. O documento deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do 

mesmo; 

6.9.2. Em caso de substituição do responsável técnico apresentar novo documento que 

comprove a responsabilidade técnica; 
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6.10. A CONTRATADA deverá fornecer planilha com detalhamento do valor 

individualizado do serviço executado de cada item, no prazo de até 15 (quinze) dias 

após assinatura do contrato. 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as condições deste Termo de Referência; 

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços; 

7.3. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das 

tarefas, tais como: indicar localização dos equipamentos, mudança no 

cronograma, especificar problemas apresentados nos atendimentos técnicos 

entre outros que se fizerem necessárias à perfeita execução do serviço; 

7.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seu 

serviço dentro das especificações do presente Termo de Referência; 

7.5. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representa ntes/prepostos e 

empregados da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços nas dependências 

do CISAMUSEP, desde que devidamente identificados e acompanhados por 

representante do CONTRATANTE; 

7.6. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e 

interromper imediatamente a sua execução, se for o caso, fixando prazo para sua 

correção; 

7.7. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Termo de Referência. 

8. GARANTIAS 

8.1. Os prazos e as condições de garantia dos serviços necessários à execução do objeto 

do presente são as definidas pela legislação em vigor. 

9. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado, após a execução do serviço e entrega dos relatórios, 

através de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após 

o recebimento da Nota Fiscal devidamente conferida por membro da Comissão de 

Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP; 

9.2. A empresa CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público 

Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da 

seguinte forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito no CNPJ sob o n° 

04.956.153/0001-68, com sede na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, 

Maringá/PR, CEP: 87.053-285; 
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9.3. A Nota Fiscal deverá discriminar o serviço prestado, a quantidade, valores unitário e 

total. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade 

da Licitação, o número do Empenho e do Convênio, se for o caso, bem como informar 

no corpo da respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência e Número da 

Conta Corrente) em nome da pessoa jurídica para efetivação do pagamento; 

9.4. No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de 
5/. 

pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova Nota 

Fiscal / Boleto Bancário correto (a),- 

9.5. No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação das sanções 

o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do 

referido processo. 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1.Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à 

CONTRATADA as sanções previstas no artigo art. 71  da Lei Federal n° 10.520/2002, e, 

subsidiariamente, aquelas previstas no artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, e multa 

correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto; 

10.2.Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixo 

elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrer, e da 

mesma forma serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas 

que regem a matéria: 

/ 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado dentro 
do prazo previsto no edital (até 05 dias úteis, a contar da data da Impedimento/Suspensão 

por até 2 anos convocação). 

Fraudar o procedimento de licitação. Impedimento/Suspensão 
de 2 a 5 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar Impedimento/Suspensão 
documentos. de 2 a 5 anos 

Não promover a prestação de serviços no prazo estipulado no Multa de 10% e/ou  
contrato ou no prazo designado pelo Contratante. Impedimento/Suspensão 

por até 02 anos 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos Multa de 1,6% por
funcionário e por serviços. 
atendimento. 

/Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por Multa de 0,4% por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar. ocorrencia.  
Recusar-se a executar a prestação de serviços determinado pela Multa de 3,2% por 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. ocorrência. 

.:10.3.As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo legal, 

ç. garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser 

observado será o previsto na Lei Federal n° 8.666/93; 



10.4.Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento do 

julgamento a gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo dela 

decorrente; 

10.5.As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do contrato que 

ainda não foi repassado para a CONTRATADA, sendo que na ausência de saldo, a 

multa deverá ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, 

e não o sendo feito poderá ser cobrada pela via judicial; 

10.6.As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de 

forma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior 

gravidade. 

Lúcia Miwa Na 
Gerente de Patrimônio 

Autorizado, 2S/Ot Ic27,  

1 J  
Nívea Cristir' de Paiva Sarri 
Diretora Administrativa 

Consórcio Público Interniunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

,11. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
/ 11.1.0 prazo da vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a apartir da 

data da assinatura; 

11 .2.Caso o Contrato seja prorrogado, o CONTRATANTE terá direito as mesmas condições 

para cada ano de vigência de seus Aditivos. 

Sem mais para o momento. 

À 

\ 

.. 0 
Giséli Nar. armona 

Assistente A' i inistrativa 

Ciente, 

Fiscal do Contrato:  Recebido em: 201 /27 
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BORINI 

ALESSANDRA CEOLIN 
Gerente Adm./Financeira 

413018 1708 1 3156-8200  

O 41996614818 

o alessandra@borini.com.br  

0 o 0 

I i citacao@ ci s m u e p .0 rg . b r 

De: Alessandra - Borini <alessandra@borini.com.br > 

Enviado em: terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 17:03 

Para: julio@borini.com.br; Iicitacao@cisamusep.org.br; compras@cisamusep.org.br,-
licitacisamusepPgmail.com 

Assunto: RES: ORÇAMENTO / QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, DESEMPENHO, VALIDAÇÃO 

E CALIBRAÇÃO/ CISAMUSEP 

Anexos: CISAMUSEP.pdf 

Boa tarde, Sr. Maiko, espero que esteja bem!!! 

Em anexo segue documentação assinado digitalmente. 

Qualquer dúvida estou à disposição. 

Att, 

bem antes de imprimir este e-mail. Imprima com responsabilidade! 

De: licitacao@cianws'p.org.br  <Iicitacao@cisamuseporg.br> 

Enviada em: segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 16:00 

Para: licitacaoisamusep.org.br  
Assunto: ORÇAMENTO / QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, DESEMPENHO, VALIDAÇÃO E CALIBRAÇÃO/ CISAMUSEP 

Boa tarde. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento para a prestação de serviço de "Qualificação de 
Operação, Desempenho e Validação" bem como 

"Calibra ção de Equipamento", das Centrais de Esterilização do CISAMUSEP. 

Segue anexo, planilha com o descritivo dos equipamentos, quantidades e os serviços a serem executados. 

Pedimos ainda, que no referido orçamento, conste os dados da empresa e a validade da proposta. 

Atenciosamente, 

Maiko Cezar Paulino 
Compras e Licitações 
CISAMUSEP - Maringá 1 PR, 
(44) 3123-8318 - (44) 3123-8300 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 
CNPJ - 04.956.153/0001-68 
Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28. 

Maringá - Pr. - CEP. 87053-285 



02/02/2022 07:59 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

05.524.862/0001-37 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

05/02/2003 

NOME EMPRESARIAL 

BORINI SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
BORINI REPRESENTACOES EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados 
anteriormente 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV DOS ESTADOS 1181 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNIC (PIO UF 

80.610-040 AGUA VERDE CURITIBA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

TELEFONE 

(41) 3039-8201 

 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/02/2003 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/02/2022 às 07:59:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

1/1 



Consójcio Pthiico Intomiu pal de Saúde do Setontnao Paranaense 

iLJa 
Rua Adolpho Contessotto, 620- Zona 28- CEP 87053-285 fone (44)3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 

CNPJ/MF no. 04.956.I53/000I-68 

CONSULTA DE PREÇOS N° 009/2022 
Data: 01/02/2022 

Fornecedor: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. 

Endereço: AV. DOS ESTADOS, 1181. 

Cidade: CURITIBA - PR. 

CNPJ: 05.524.862/0001-37. 

NOS PREÇOS DEVERAO ESTAR INCLUSOS IMPOSTOS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS 

1. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS REFERENTE AO ITEM 1 

2. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS REFERENTE AO ITEM 2 

3. CONDIÇÕES GERAIS 
3.1. O cronograma de execução será elaborado pelo CISAMUSEP e deverá ser aprovado pela empresa a ser 
Contratada, no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento do cronograma; 
3.2. A prestação de serviço deverá estar de acordo com as recomendações exigidas pela ANVISA - RDC n°15 
de 15/03/2012 e outras regulamentações que venham a substituir; 
3.3. A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde os equipamentos se encontram instalados e/ou 
alocados; 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 

QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, 
DESEMPENHO E VALIDAÇÃO DOS 

1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS CENTRAIS 1 SERV. 3.500,00 3.500,00 
DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO 
CISAMUSEP, CONFORME TABELA ABAIXO, 

2 CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 1 SERV. 1.000,00 1.000,00 CONFORME TABELA ABAIXO. 

VALOR TOTAL 4.500,00 

Observações 
001 - Apresentar proposta através do e-mail comprascisamusep.orq.br, Iicitacaocisamusep.orq.br  ou 
Iicitacisamusep mail.com  
002 - FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica. 
003- A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS e FGTS. 
004 - Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 ou e-mail: compras@cisamusep.org.br,  
Iicitacao(cisamusep.org.br  ou licitacisamusepgmaiI.com  com Maiko ou Rafaela. 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MARCA MODELO 

1 2 SELADORA DE BANCADA Everest ECG 35 

2 2 SELADORA DE PEDAL Everest XNG 

3 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA Sanders SW2000WJ 

4 1 APARELHO ELÉTRICO PARA INCUBAÇÃO DE Tempel Mini-Incubadora 
INDICADORES BIOLÓGICOS Bioloelectro Tempel 

APARELHO ELÉTRICO PARA INCUBAÇÃO DE 5 1 INDICADORES BIOLÓGICOS Biomeck BKI6 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MARCA MODELO 

1 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA Sanders SW2000WJ 



Censurou PubHco Ietermuncrpa de Saude oro, Sete, moe Paranaense 

Rua Adolpho Con tessotto, 620— Zona 28 - CEP 87053-285 fone (44) 3123-8300 MARINGÁ—PARA N.\ 
CNPJ/MF no: 04.956.153/0001-68 

3.4. A prestação dos serviços deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 11 h30min e 
das 14h às 16h30min ou excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério 
exclusivo do CISAMUSEP; 
3.5. Executar o serviço, objeto da presente Consta de Preço, nas condições estabelecidas, por intermédio de 
pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas; 
3.6. Ficará a cargo da empresa a ser Contratada o fornecimento, a seus profissionais, de ferramentas, manuais 
e instrumentos necessários para a execução dos serviços, bem como produtos ou materiais, indispensáveis à 
execução dos serviços sem custo para o CISAMUSEP; 
3.7. No caso da empresa a ser Contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou sujar áreas 
incluídas ou não no local da execução dos serviços, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em seu 
estado original; 
3.8. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, 
incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, transporte, alimentação, 
hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto; 
3.9. Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

4. SERVIÇOS 
4.1. QUALIFICAÇÃO 
4.1.1.Qualificação é um conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, 
sistemas e equipamentos estão propriamente instalados e funcionam corretamente e levam aos resultados 
esperados; 
4.1.2.0 processo de qualificação é realizado em três fases distintas: 
4.1.2.1. Qualificação de Instalação (QI) - Tem a finalidade de verificar as condições de instalações dos 
equipamentos a serem validados e se encontram corretamente instalados de acordo com as Normas e 
especificações estabelecidas pelo fabricante do equipamento; 
4.1.2.2. Qualificação de Operação (00) - Tem por finalidade verificar se o sistema ou subsistema opera 
conforme previsto, em todas as faixas operacionais consideradas; 
4.1.2.3. Qualificação de Desempenho (QD) - Tem por finalidade verificar a documentação que o equipamento 
ou sistema apresenta desempenho consistente e reprodutível, de acordo com parâmetros e especificações 
definidas, por períodos prolongados. A qualificação de desempenho fornece evidências documentadas de que 
as utilidades, sistemas ou equipamentos e todos os seus componentes demonstrem desempenho consistente 
de acordo com as especificações de uso em rotina; 
4.1.3.Todas as etapas devem ser aprovadas em acordo com os critérios técnicos estabelecidos para o 
processo que está sendo realizado, sendo todas as informações relatadas em relatório. 

4.2. CALIBRAÇÃO 
4.2.1.É um conjunto de operações que estabelecem, sob condições específicas a relação entre os valores 
indicados por um instrumento ou sistema de medição e os valores representados por uma medida materializada 
ou um material de referência, ou correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões; 
4.2.2.É o procedimento pelo qual compara-se os valores apresentados por um equipamento de medição e os 
valores gerados por um padrão de referência, com objetivo de certificar se o equipamento está apto ou não para 
uso específico. 

4.3. VALIDAÇÃO 
4.3.1.A validação é uma garantia documentada de que cada componente do equipamento está em 
conformidade, isso é obtido verificando o desempenho em relação aos padrões de controle rastreáveis, 
verificando as condições de temperatura através de sensores acoplados a um sistema de aquisição de dados 
que monitorarão o processo de funcionamento do equipamento durante um tempo pré-determinado. A validação 
de equipamentos analisa se os instrumentos monitorados apresentam desempenho de acordo com as 
especificações do fabricante. 

4.4. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 
4.4.1.A empresa a ser CONTRATADA deverá fornecer para cada equipamento etiqueta de identificação em 
material impermeável, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
a) Identificação da empresa a ser Contratada,- 
b) Número do certificado (relatório); 
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c) Data da validação (mês/ano); 
d) Data da próxima validação (mês/ano); 
e) Nome do executante. 

4.5. RELATÓRIOS 
4.5.1.Os resultados dos serviços executados deverão ser apresentados em um relatório técnico, no qual 
constarão as descrições dos procedimentos, resultado das análises, medição e calibração dos equipamentos e 
demais serviços executados,- 
4.5.2,0 relatório técnico deverá ser individualizado por equipamento e entregar 1 (uma) via ao CISAMUSEP em 
até 15 dias após a execução dos serviços, onde o mesmo deverá ser aprovado pelo Fiscal do Contrato e 
constar, no minimo, os seguintes dados: 
a) Identificação do CISAMUSEP e da empresa a ser Contratada; 
b) Identificação do equipamento, marca, modelo, n° de série e n° de tombamento patrimonial; 
c) Nome e assinatura do Responsável Técnico, do Técnico Executante da empresa e do Fiscal do Contrato ou 

do profissional que acompanhou o serviço; 
d) Fotos ilustrativas da montagem da qualificação, no mínimo, 04 (quatro) registros fotográficos; 
e) Data da intervenção; 
f) Relatório com validade de mínima 12 (doze) meses. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1 A empresa a ser Contratada deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com conhecimentos 
básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
5.2 A empresa a ser Contratada, além da disponibilização de mão de obra qualificada e dos equipamentos 
necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção contratados, obriga-se a cumprir 
integralmente as especificações definidas nesta Consulta de Preço; 
5.3 Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos trabalhos; 
5.4 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de seus 
empregados e/ou prepostos; 
5.5 Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras recomendações que 
nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo CISAMUSEP, utilizando no local de prestação dos serviços, 
equipamentos de proteção individual necessários, conforme a natureza da tarefa; 
5.6 Cumprir diretamente as condições desta Consulta de Preço, ficando expressamente vedada a 
subcontratação co outra empresa para esse fim; 
5.7 Todos os funcionários da empresa a ser Contratada que estiverem prestando serviços deverão estar 
devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 
5.8 Para a realização da comunicação, a empresa a ser Contratada deverá manter junto ao CISAMUSEP ao 
menos 01 (um) número de telefone móvel, 01 (um) fixo e 01 (um) endereço de c correio eletrônico (e-mail), 
sempre atualizados; 
5.9 Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços prestados ao CISAMUSEP 
(ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da 
assinatura do contrato; 
5.9.1 O documento deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo; 
5.9.2 Em caso de substituição do responsável técnico apresentar novo documento que comprove a 
responsabilidade técnica; 
5.10 A empresa a ser Contratada deverá fornecer planilha com detalhamento do valor individualizado do 
serviço executado de cada item, no prazo de até 15 (quinze) dias após assinatura do contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1 Exigira cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa a ser Contratada, de acordo com as 
condições desta Consulta de Preço; 
6.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços; 
6.3 Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, tais como: indicar 
localização dos equipamentos, mudança no cronograma, especificar problemas apresentados nos atendimentos 
técnicos entre outros que se fizerem necessárias à perfeita execução do serviço; 
6.4 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser Contratada possa desempenhar seu serviço 
dentro das especificações da presente Consulta de Preço; 
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6.5 Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representa ntes/prepostos e empregados da 
CONTRATADA ao local de prestação dos serviços nas dependências do CISAMUSEP, desde que devidamente 
identificados e acompanhados por representante do CISAMUSEP; 
6.6 Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper 
imediatamente a sua execução, se for o caso, fixando prazo para sua correção; 
6.7 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 
Termo de Referência. 

7. GARANTIAS 
7.1 Os prazos e as condições de garantia dos serviços necessários à execução do objeto do presente são as 
definidas pela legislação em vigor. 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
8.1. O prazo da vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura; 
8.2. Caso o Contrato seja prorrogado, o CISAMUSEP terá direito as mesmas condições para cada ano de 
vigência de seus Aditivos. 

PROPOMOS O FORNECIMENÍCJ DAS 
AQUISIÇÕES E/OU DOS SERVIÇOS NOS 
VALORES MENCIONADOS ACIMA SOB AS 
CONDIÇÕES GERAIS ESPECIFICADAS 
NESTE FORMULÁRIO, COM AS QUAIS 
CONCORDAMOS. 

Curitiba, 01/02/2022 

90 DIAS 

r0"5.524.̂ 6è- 
BORINI SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS-  EIRELI 

AV, DOS ESTADOS N5  1i1 

ÁGUA VERDE - CEP i1&61 C-O4U 

L CURITIBA - PR 

Assinado de forma digital por 
ALESSANDRA CEOLIN ALESSANDRACEOLIN 

BORIN1:74294571 934 130R1N1:74294571934 

Dados: 2022.02.01 14:19:41 -0300 

(CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA) 
ALESSANDRA CEOLIN BORINI 
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Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: Qualitec <qualitec@qualitec-qe.com.br > 

Enviado em: terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 17:16 

Para: compras@cisamusep.org.br; Iicitacao@cisamusep.org.br; 

iicitacisamusep@gmail.com  

Assunto:	 RES: ORÇAMENTO / QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, DESEMPENHO, VALIDAÇÃO 

E CALIBRAÇÃO/ CISAMUSEP 

Anexos:	 220223 - CISAMUSEP-09-Qualificação de Desempenho de Equipamentos.pdf; 

servico_proposta_220223 - CISAMUSEP.pdf 

Prezados, 

Conforme solicitado, segue anexo orçamento para QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, DESEMPENHO, VALIDAÇÃO E 

CALIBRAÇÃO/ CISAMUSEP. 

Ficamos a disposição. 

Att, 

      

Ricardo de Almeida Antunes 

ricardo@qualitec-qe.com.br  
qualitec@qualitec-qe.com.br  

Te!: (11) 2837-1531 (11)4307-7813 

ccl: (11)9.9851-4556/(11) 9.9176-9867 

www.quahtec-qe.com.br  

De: Aliam Anjos <allam_qualitec@outlook.com > 
Enviada em: segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 16:40 

Para: qualitec@qualitec-qe.com.br  

Assunto: Fwd: ORÇAMENTO / QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, DESEMPENHO, VALIDAÇÃO E CALIBRAÇÃO/ CISAMUSEP 

Enviado do meu iPhone 

Início da mensagem encaminhada: 

De: Iicitacaolcisamusep.org.br  

Data: 31 de janeiro de 2022 16:00:17 BRT 

Para: Iicitacaocisamusep.org.br  

Assunto: ORÇAMENTO / QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, DESEMPENHO, VALIDAÇÃO E CALIBRAÇÃO/ 

CISAMUSEP 

Boa tarde. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento para a prestação de serviço de 

"Qualificação de Operação, Desempenho e Validação", bem como 

"Calibra ção de Equipamento", das Centrais de Esterilização do CISAMUSEP. 

Segue anexo, planilha com o descritivo dos equipamentos, quantidades e os serviços a serem 

executados. 



02/02/2022 08:00 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

21.368.01110001-07 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

10/11/2014 

NOME EMPRESARIAL 

QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

QUALITEC ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R MENA 207 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 

07.097-001 JARDIM SANTA MENA GUARULHOS SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

QUALITEC@QUALITEC-QE.COM.BR (11) 2837-1531 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

10/11/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/02/2022 às 08:00:12 (data e hora de Brasília). Página; 1/1 
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Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

um w 
Rua Adolpho Contessotto, 620— Zona 28 - CEP 87053-285 fone (44) 3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 

CNPJ/MF n°, 04.956.153/0001-68 

CONSULTA DE PREÇOS N° 009/2022 
Data: 27/01/2022 

Fornecedor: QUALITEC-QE Serviços em Equipamentos LTDA 

Endereço: Rua Mena, 207 - JD Santa Mena 

Cidade: Guarulhos/SP 

CNPJ: 21.368.01110001-07 

NOS PREÇOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS IMPOSTOS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS 

1. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS REFERENTE AO ITEM 1 

2. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS REFERENTE AO ITEM 2 

3. CONDIÇÕES GERAIS 
3.1. O cronograma de execução será elaborado pelo CISAMUSEP e deverá ser aprovado pela empresa a ser 
Contratada, no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento do cronograma; 
3.2. A prestação de serviço deverá estar de acordo com as recomendações exigidas pela ANVISA - RDC n°15 
de 15/03/2012 e outras regulamentações que venham a substituir; 
3.3. A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde os equipamentos se encontram instalados e/ou 
alocados; 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 

QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, 
DESEMPENHO E VALIDAÇÃO DOS 

1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS CENTRAIS 1 SERV. R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 
DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO 
CISAMUSEP, CONFORME TABELA ABAIXO. 

2 CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 1 SERV. R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 CONFORME TABELA ABAIXO. 

VALOR TOTAL R$ 11.200,00 

Observações 
001 - Apresentar proposta através do e-mail compras(cisamusep.orq.br, Iicitacaocisamusep.orq.br  ou 
IicitacisamuseqmaiI.com  
002 - FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica. 
003- A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS e FGTS. 
004 - Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 ou e-mail: compras(cisamusep.org.br, 
licitacao@cisamusep.org.br  ou Iicitacisamusep(gmaiI.com  com Maiko ou Rafaela. 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MARCA MODELO 

1 2 SELADORA DE BANCADA Everest ECG 35 

2 2 SELADORA DE PEDAL Everest XNG 

3 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA Sanders SW2000WJ 

4 1 APARELHO ELÉTRICO PARA INCUBAÇÃO DE Tempel Mini-Incubadora 
INDICADORES BIOLOGICOS Bioloelectro Tempel 

APARELHO ELÉTRICO PARA INCUBAÇÃO DE 5 1 INDICADORES BIOLÓGICOS Blomeck BKI6 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MARCA MODELO 

1 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA Sanders SW2000WJ 
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3.4. A prestação dos serviços deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 11h30min e 
das 14h às 16h30min ou excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério 
exclusivo do CISAMUSEP; 
3.5. Executar o serviço, objeto da presente Consta de Preço, nas condições estabelecidas, por intermédio de 
pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas; 
3.6. Ficará a cargo da empresa a ser Contratada o fornecimento, a seus profissionais, de ferramentas, manuais 
e instrumentos necessários para a execução dos serviços, bem como produtos ou materiais, indispensáveis à 
execução dos serviços sem custo para o CISAMUSEP; 
3.7. No caso da empresa a ser Contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou sujar áreas 
incluídas ou não no local da execução dos serviços, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em seu 
estado original; 
3.8. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, 
incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, transporte, alimentação, 
hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto; 
3.9. Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

4. SERVIÇOS 
4.1. QUALIFICAÇÃO 
4.1.1.Qualificação é um conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, 
sistemas e equipamentos estão propriamente instalados e funcionam corretamente e levam aos resultados 
esperados; 
4.1.2.0 processo de qualificação é realizado em três fases distintas: 
4.1.2.1. Qualificação de Instalação (QI) - Tem a finalidade de verificar as condições de instalações dos 
equipamentos a serem validados e se encontram corretamente instalados de acordo com as Normas e 
especificações estabelecidas pelo fabricante do equipamento; 
4.1.2.2. Qualificação de Operação (00) - Tem por finalidade verificar se o sistema ou subsistema opera 
conforme previsto, em todas as faixas operacionais consideradas; 
4.1.2.3. Qualificação de Desempenho (QD) - Tem por finalidade verificar a documentação que o equipamento 
ou sistema apresenta desempenho consistente e reprodutível, de acordo com parâmetros e especificações 
definidas, por períodos prolongados. A qualificação de desempenho fornece evidências documentadas de que 
as utilidades, sistemas ou equipamentos e todos os seus componentes demonstrem desempenho consistente 
de acordo com as especificações de uso em rotina; 
4.1.3.Todas as etapas devem ser aprovadas em acordo com os critérios técnicos estabelecidos para o 
processo que está sendo realizado, sendo todas as informações relatadas em relatório. 

4.2. CALIBRAÇÃO 
4.2.1.É um conjunto de operações que estabelecem, sob condições específicas a relação entre os valores 
indicados por um instrumento ou sistema de medição e os valores representados por uma medida materializada 
ou um material de referência, ou correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões; 
4.2.2.É o procedimento pelo qual compara-se os valores apresentados por um equipamento de medição e os 
valores gerados por um padrão de referência, com objetivo de certificar se o equipamento está apto ou não para 
uso específico. 

4.3. VALIDAÇÃO 
4.31.A validação é uma garantia documentada de que cada componente do equipamento está em 
conformidade, isso é obtido verificando o desempenho em relação aos padrões de controle rastreáveis, 
verificando as condições de temperatura através de sensores acoplados a um sistema de aquisição de dados 
que monitorarão o processo de funcionamento do equipamento durante um tempo pré-determinado. A validação 
de equipamentos analisa se os instrumentos monitorados apresentam desempenho de acordo com as 
especificações do fabricante. 

4.4. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 
4.4.1.A empresa a ser CONTRATADA deverá fornecer para cada equipamento etiqueta de identificação em 
material impermeável, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
a) Identificação da empresa a ser Contratada; 
b) Número do certificado (relatório); 
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c) Datada validação (mês/ano); 
d) Data da próxima validação (mês/ano); 
e) Nome do executante. 

4.5. RELATÓRIOS 
4.5.1.0s resultados dos serviços executados deverão ser apresentados em um relatório técnico, no qual 
constarão as descrições dos procedimentos, resultado das análises, medição e calibração dos equipamentos e 
demais serviços executados; 
4.5.2.0 relatório técnico deverá ser individualizado por equipamento e entregar 1 (uma) via ao CISAMUSEP em 
até 15 dias após a execução dos serviços, onde o mesmo deverá ser aprovado pelo Fiscal do Contrato e 
constar, no mínimo, os seguintes dados: 
a) Identificação do CISAMUSEP e da empresa a ser Contratada; 
b) Identificação do equipamento, marca, modelo, n° de série e n° de tombamento patrimonial; 
c) Nome e assinatura do Responsável Técnico, do Técnico Executante da empresa e do Fiscal do Contrato ou 

do profissional que acompanhou o serviço; 
d) Fotos ilustrativas da montagem da qualificação, no mínimo, 04 (quatro) registros fotográficos; 
e) Data da intervenção; 
f) Relatório com validade de mínima 12 (doze) meses. 

S. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1 A empresa a ser Contratada deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com conhecimentos 
básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
5.2 A empresa a ser Contratada, além da disponibilização de mão de obra qualificada e dos equipamentos 
necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção contratados, obriga-se a cumprir 
integralmente as especificações definidas nesta Consulta de Preço,- 
5.3 Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos trabalhos; 
5.4 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de seus 
empregados e/ou prepostos; 
5.5 Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras recomendações que 
nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo CISAMUSEP, utilizando no local de prestação dos serviços, 
equipamentos de proteção individual necessários, conforme a natureza da tarefa; 
5.6 Cumprir diretamente as condições desta Consulta de Preço, ficando expressamente vedada a 
subcontratação de outra empresa para esse fim; 
5.7 Todos os funcionários da empresa a ser Contratada que estiverem prestando serviços deverão estar 
devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 
5.8 Para a realização da comunicação, a empresa a ser Contratada deverá manter junto ao CISAMUSEP ao 
menos 01 (um) número de telefone móvel, 01 (um) fixo e 01 (um) endereço de c correio eletrônico (e-mail), 
sempre atualizados; 
5.9 Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços prestados ao CISAMUSEP 
(ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da 
assinatura do contrato; 
5.9.1 O documento deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo; 
5.9.2 Em caso de substituição do responsável técnico apresentar novo documento que comprove a 
responsabilidade técnica; 
5.10 A empresa a ser Contratada deverá fornecer planilha com detalhamento do valor individualizado do 
serviço executado de cada item, no prazo de até 15 (quinze) dias após assinatura do contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa a ser Contratada, de acordo com as 
condições desta Consulta de Preço; 
6.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços; 
6.3 Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, tais como: indicar 
localização dos equipamentos, mudança no cronograma, especificar problemas apresentados nos atendimentos 
técnicos entre outros que se fizerem necessárias à perfeita execução do serviço; 
6.4 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser Contratada possa desempenhar seu serviço 
dentro das especificações da presente Consulta de Preço; 
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6.5 Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e empregados da 
CONTRATADA ao local de prestação dos serviços nas dependências do CISAMUSEP, desde que devidamente 
identificados e acompanhados por representante do CISAMUSEP; 
6.6 Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper 
imediatamente a sua execução, se for o caso, fixando prazo para sua correção; 
6.7 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 
Termo de Referência. 

7. GARANTIAS 
7.1 Os prazos e as condições de garantia dos serviços necessários à execução do objeto do presente são as 
definidas pela legislação em vigor. 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
8.1. O prazo da vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura; 
8.2. Caso o Contrato seja prorrogado, o CISAMUSEP terá direito as mesmas condições para cada ano de 
vigência de seus Aditivos. 

Guarulhos,SP, 01.02.2022 

(LOCAL E DATA) 

90 DIAS / 
(VALIDADE DA PROPOSTA) 

RICARDO DE ALMEIDA ANTUNES 
RG 33.670.358-2 

CPF 304.833.508-00 

(NOME LEGEVEL E ASSINATURA) 

PROPOMOS O FORNECIMENTO DAS 
AQUISIÇÕES E/OU DOS SERVIÇOS NOS 
VALORES MENCIONADOS ACIMA SOB AS 
CONDIÇÕES GERAIS ESPECIFICADAS 
NESTE FORMULÁRIO, COM AS QUAIS 
CONCORDAMOS. 

(CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA) 
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Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: Alget - Karen <atendimento@alget.com.br> 

Enviado em: terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 14:10 

Para: Licitação - Cisamusep 

Cc: Felipe Zanutto 

Assunto: Re: ORÇAMENTO / QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, DESEMPENHO, VALIDAÇÃO E 

CALIBRAÇÃO/ CISAMUSEP 

Anexos: Consulta de Preço - Cisamusep _validação.pdf 

Bom dia, 
Segue em anexo o orçamento solicitado. 

Em seg., 31 de jan. de 2022 às 16:00, <licitacao@cisamusep.org.br> escreveu: 

Boa tarde. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento para a prestação de serviço de "Qualificação de 
Operação, Desempenho e Validação", bem como 

"Calibra ção de Equipamento", das Centrais de Esterilização do CISAMUSEP. 

Segue anexo, planilha com o descritivo dos equipamentos, quantidades e os serviços a serem executados. 

Pedimos ainda, que no referido orçamento, conste os dados da empresa e a validade da proposta. 

Atenciosamente, 

Maiko Cezar Paulino 

Compras e Licitações 

CISAMUSEP - Maringá / PR. 

(44) 3123-8318 - (44) 3123-8300 

cIsmuEEF 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

CNPJ - 04.956.153/0001-68 



08/02/2022 14:46 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 08/02/2022 às 14:46:31 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 06.146.50510001-45 1110312004 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
ALGE T ELETRONICA E TECNOLOGIA APLICADA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
ALGE T EQUIPAMENTOS MEDICOS ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
AV CARLOS CORREA BORGES 3178 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 
87.062-202 JARDIM ATAMI MARINGA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
ALGET@ALGET.COM.BR (44) 3031-3183 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 23/04/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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get 
Equip. Médicos 

a 
Alget 

CNPJ: 06.146.505/0001-45 

E-mail: atendimento@alget.com.br  
Fone: (44) 3031-3183 

CONSULTA DE PREÇOS N2 009/2022 

Data: 08/02/2022 

Fornecedor: ALGE T ELETRONICA E TECNOLOGIA APLICADA LTDA 

Endereço: AV. CARLOS CORREA BORGES 

Cidade: MARINGÁ/PR 

CNPJ: 06.146.505/0001-45 

NOS PREÇOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS IMPOSTOS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS 

1. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS REFERENTE AO ITEM 1 

2. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS REFERENTE AO ITEM 2 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 

QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, DESEMPENHO E 
VALIDAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

1
NAS CENTRAIS DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO 1 SERV. 4.200,00 4.200,00 

CISAMUSEP, CONFORME TABELA ABAIXO. 
CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME 

2 1 SERV. 1.550,00 1.550,00 TABELA ABAIXO.  

VALOR TOTAL 5.750,00 

Observações 
001 - Apresentar proposta através do e-mail compras@cisamusep.org.br, Iicitacao@cisamusep.org.br  ou 
Iicitacisamusep@gmail.com  
002 - FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica. 
003- A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS e FGTS. 
004 - Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 ou e-mail: compras@cisamusep.org.br,  
licitacaocisamusep.org.br  ou IicitacisamusepgmaiI.com  com Maiko ou Rafaela. 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MARCA MODELO 

1 2 SELADORA DE BANCADA Everest ECG 35 

2 2 SELADORA DE PEDAL Everest XNG 

3 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA Sanders SW2000WJ 

APARELHO ELÉTRICO PARA INCUBAÇÃO DE Tempel 4 1 . Mini-Incubadora Tempel INDICADORES BIOLOGICOS Bioloelectro 
APARELHO ELÉTRICO PARA INCUBAÇÃO DE 

5 1 . Biomeck BKI6 INDICADORES BIOLOGICOS 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MARCA MODELO 

1 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA Sanders SW2000WJ 
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Equp. Médicos  

3.1. O cronograma de execução será elaborado pelo CISAMUSEP e deverá ser aprovado pela empresa a ser Contratada, 

no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento do cronograma; 

3.2. A prestação de serviço deverá estar de acordo com as recomendações exigidas pela ANVISA - RDC n°15 de 
15/03/2012 e outras regulamentações que venham a substituir; 

3.3. A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde os equipamentos se encontram instalados e/ou alocados; 

3.4. A prestação dos serviços deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 11h30min e das 14h às 

16h30min ou excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do CISAMUSEP; 

3.5. Executar o serviço, objeto da presente Consta de Preço, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas 

idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas; 

3.6. Ficará a cargo da empresa a ser Contratada o fornecimento, a seus profissionais, de ferramentas, manuais e 

instrumentos necessários para a execução dos serviços, bem como produtos ou materiais, indispensáveis à execução dos 

serviços sem custo para o CISAMUSEP; 

3.7. No caso da empresa a ser Contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou sujar áreas incluídas ou 

não no local da execução dos serviços, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em seu estado original; 

3.8. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, 

incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, transporte, alimentação, hospedagem, 

equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto; 

3.9. Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

4. SERVIÇOS 
4.1. QUALIFICAÇÃO 

4.1.1. Qualificação é um conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e 

equipamentos estão propriamente instalados e funcionam corretamente e levam aos resultados esperados; 

4.1.2. O processo de qualificação é realizado em três fases distintas: 

4.1.2.1. Qualificação de Instalação (QI) - Tem a finalidade de verificar as condições de instalações dos equipamentos a 

serem validados e se encontram corretamente instalados de acordo com as Normas e especificações estabelecidas pelo 
fabricante do equipamento; 

4.1.2.2. Qualificação de Operação (QO) - Tem por finalidade verificar se o sistema ou subsistema opera conforme 

previsto, em todas as faixas operacionais consideradas; 

4.1.2.3. Qualificação de Desempenho (QD) - Tem por finalidade verificar a documentação que o equipamento ou 

sistema apresenta desempenho consistente e reprodutível, de acordo com parâmetros e especificações definidas, por 

períodos prolongados. A qualificação de desempenho fornece evidências documentadas de que as utilidades, sistemas ou 

equipamentos e todos os seus componentes demonstrem desempenho consistente de acordo com as especificações de 

uso em rotina; 

4.1.3. Todas as etapas devem ser aprovadas em acordo com os critérios técnicos estabelecidos para o processo que está 

sendo realizado, sendo todas as informações relatadas em relatório. 

4.2. CALIBRACÃO 

4.2.1. É um conjunto de operações que estabelecem, sob condições específicas a relação entre os valores indicados por 

um instrumento ou sistema de medição e os valores representados por uma medida materializada ou um material de 

referência, ou correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões; 

4.2.2. É o procedimento pelo qual compara-se os valores apresentados por um equipamento de medição e os valores 

gerados por um padrão de referência, com objetivo de certificar se o equipamento está apto ou não para uso específico. 

4.3. VALIDAÇÃO 

4.3.1. A validação é uma garantia documentada de que cada componente do equipamento está em conformidade, isso é 

obtido verificando o desempenho em relação aos padrões de controle rastreáveis, verificando as condições de 
temperatura através de sensores acoplados a um sistema de aquisição de dados que monitorarão o processo de 

funcionamento do equipamento durante um tempo pré-determinado. A validação de equipamentos analisa se os 

instrumentos monitorados apresentam desempenho de acordo com as especificações do fabricante. 

Av. Carlos Correia Borges n2 3178 —Jardim Atami - CEP: 87062-202 - Maringá - PR 



Alget 

CNPJ: 06.146,505/0001-45 

E-mail: atendimento@alget.com.br  
Fone: (44) 3031-3183 aIét 

Eguip. Médicos 

4.4. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

4.4.1. A empresa a ser CONTRATADA deverá fornecer para cada equipamento etiqueta de identificação em material 
impermeável, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Identificação da empresa a ser Contratada; 

b) Número do certificado (relatório); 
c) Data da validação (mês/ano); 

d) Data da próxima validação (mês/ano); 

e) Nome do executante. 

4.5. RELATÓRIOS 

4.5.1. Os resultados dos serviços executados deverão ser apresentados em um relatório técnico, no qual constarão as 

descrições dos procedimentos, resultado das análises, medição e calibração dos equipamentos e demais serviços 
executados; 

4.5.2. O relatório técnico deverá ser individualizado por equipamento e entregar 1 (uma) via ao CISAMUSEP em até 15 

dias após a execução dos serviços, onde o mesmo deverá ser aprovado pelo Fiscal do Contrato e constar, no mínimo, os 
seguintes dados: 

a) Identificação do CISAMUSEP e da empresa a ser Contratada; 

b) Identificação do equipamento, marca, modelo, n2  de série e n2 de tombamento patrimonial; 
c) Nome e assinatura do Responsável Técnico, do Técnico Executante da empresa e do Fiscal do Contrato ou do 

profissional que acompanhou o serviço; 

d) Fotos ilustrativas da montagem da qualificação, no mínimo, 04 (quatro) registros fotográficos; 

e) Data da intervenção; 

f) Relatório com validade de mínima 12 (doze) meses. 

S. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 A empresa a ser Contratada deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com conhecimentos básicos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

5.2 A empresa a ser Contratada, além da disponibilização de mão de obra qualificada e dos equipamentos necessários 

para a perfeita execução dos serviços de manutenção contratados, obriga-se a cumprir integralmente as especificações 
definidas nesta Consulta de Preço; 

5.3 Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos trabalhos; 

5.4 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados 
e/ou prepostos; 

5.5 Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras recomendações que nesse 

sentido, que lhes sejam feitas pelo CISAMUSEP, utilizando no local de prestação dos serviços, equipamentos de proteção 
individual necessários, conforme a natureza da tarefa; 

5.6 Cumprir diretamente as condições desta Consulta de Preço, ficando expressamente vedada a subcontratação de 
outra empresa para esse fim; 

5.7 Todos os funcionários da empresa a ser Contratada que estiverem prestando serviços deverão estar devidamente 
identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 

5.8 Para a realização da comunicação, a empresa a ser Contratada deverá manter junto ao CISAMUSEP ao menos 01 (um) 

número de telefone móvel, 01 (um) fixo e 01 (um) endereço de c correio eletrônico (e-mail), sempre atualizados; 

5.9 Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços prestados ao CISAMUSEP (ART, TRT, 

entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato; 
5.9.1 O documento deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo; 

5.9.2 Em caso de substituição do responsável técnico apresentar novo documento que comprove a responsabilidade 
técnica; 

5.10 A empresa a ser Contratada deverá fornecer planilha com detalhamento do valor individualizado do serviço 

executado de cada item, no prazo de até 15 (quinze) dias após assinatura do contrato. 
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6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa a ser Contratada, de acordo com as condições 

desta Consulta de Preço; 
6.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços; 

6.3 Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, tais como: indicar localização 

dos equipamentos, mudança no cronograma, especificar problemas apresentados nos atendimentos técnicos entre 

outros que se fizerem necessárias à perfeita execução do serviço; 

6.4 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser Contratada possa desempenhar seu serviço dentro das 

especificações da presente Consulta de Preço; 

6.5 Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e empregados da CONTRATADA ao 

local de prestação dos serviços nas dependências do CISAMUSEP, desde que devidamente identificados e acompanhados 

por representante do CISAMUSEP; 

6.6 Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper imediatamente a sua 

execução, se for o caso, fixando prazo para sua correção; 
6.7 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

7. GARANTIAS 

7.1 Os prazos e as condições de garantia dos serviços necessários à execução do objeto do presente são as definidas 

pela legislação em vigor. 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

8.1. O prazo da vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura; 

8.2. Caso o Contrato seja prorrogado, o CISAMUSEP terá direito as mesmas condições para cada ano de vigência de 

seus Aditivos. 

Validade da proposta: 90 DIAS 

Maringá, 08 de fevereiro de 2022 PROPOMOS O FORNECIMENTO DAS AQUISIÇÕES 

E/Ou DOS SERVIÇOS NOS VALORES 

MENCIONADOS ACIMA SOB AS CONDIÇÕES 

GERAIS ESPECIFICADAS NESTE FORMULÁRIO, COM 

AS QUAIS CONCORDAMOS. 

EtETPlcA E tCL%t &j 
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AW 

órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE O 

Unidade Gestora 155021 - EBSERH HU-UFMG 

Unidade Gestora 

Origem do 

Contrato 

Receita! 

Despesa 

Numero  mero 

Contrato 

Unidades 

Requisitantes 

Tipo 

Categoria 

Subcategoria 

Fornecedor 

Processo 

Objeto 

informações 

Complementares 

Vig. Início 

Vig. Fim 

Valor Global 

Num. Parcelas 

Valor Parcela 

Valor Acumulado 

Total Despesas 

Acessórias 

155021 - EBSERH HU-UFMG 

Despesa 

00287/2021 

Contrato 

Serviços 

21.961.671/0001-99 -VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

23537.010260/2019-59 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

DEMANDA, EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRI 

DEMANDA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/EBSERE 

PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL 

12/05/2021 

12/05/2022 

R$ 35.750,00 

1 

R$ 35.750,00 

R$ 35.750,00 

R$ 0,00 

https://contratos.comprasnet.gov.br/transparericia/contratos/1  03455 1/3 



Vencimento Vaio 

P1 ND Emp. Aliq. Liquid. Pg RPlnscr. RI? ALiq. RI 

Despesas 

Acessórias 

Empenhos 

Descrição 

Número 

11/02/2022 12:25 Visualizar Consulta Contrato:: Compras.gov.br  Contratos 

Histórico Data Data Data 

Assinatura Número Tipo Observação Início Fim Vir. Global Pari 

2021-05-11 00287/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO 2021- 2022- 35750.0000 1 

CONTRATO: 05-12 05-12 

00287/2021 DE 

ACORDO COM 

PROCESSO 

NUMERO 

23537 010260/2019 

59 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,( 

Número 

Tipo 

Tipo 

Serviço 

Serviço 

Serviço 

Serviço 

Serviço 

Serviço 

CPF 

CPF 

Faturas 

Garantias 

Itens 

Prepostos 

Responsáveis 

Data Emissão 

Vencimento 

Item 

SERVIÇO DE VISTORIA, VALIDAÇÃO 

SERVIÇO DE VISTORIA, VALIDAÇÃO 

SERVIÇO DE VISTORIA, VALIDAÇÃO 

SERVIÇO DE VISTORIA , VALI DAÇÃO 

SERVIÇO DE VISTORIA, VALIDAÇÃO 

SERVIÇO DE VISTORIA, VALIDAÇÃO 

Nome 

Processo 

CERTIFICAÇÃO 

CERTIFICAÇÃO 

CERTIFICAÇÃO 

CERTIFICAÇÃO 

CERTIFICAÇÃO 

CERTIFICAÇÃO 

Nome 

Data Ateste 

Valor 

Quantidade Valor (Jnitá 

5.00000 1480.0000 

2.00000 1450.0000 

4.00000 1475 0000 

5.00000 800 0000 

40 00000 346 2500 

4.00000 425.0000 

Tipo 

.852.406** VARLEI LUIZ CAMPOS Fiscal Administrativo 

Arquivos 

Unidadeorigem 7,313 

Subtipo 

Unidadecompra 7,313 

https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia/contratos/103455 2/3 
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PROPOSTA COMERCIAL 
EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA: 35/2019 

Processo N1  23537.010260/2019-59 

1. PLANILHA DE PREÇO (R$). 

Unidade 
Item Descrição! Especificação de Quantidade Valor uni Valor Total 

Medida 
Qualificação térmica e 
calibração em cinco 

01
autoclaves, com fornecimento Serviços 5 R$ 1.480,00 R$ 7.400,00 
de materiais e mão de obra 
especializada adequados á 
execução dos trabalhos. 
Qualificação térmica e 
calibração em duas 
termodesinfectoras, com 

02 fornecimento de materiais e Serviços 2 R$ 1.450,00 R$ 2.900,00 
mão de obra especializada 
adequados á execução dos 
trabalhos 
Qualificação térmica e 
calibração em quatro 
lavadoras ultrassônicas, com 

03 fornecimento de materiais e Serviços 4 R$ 1.475,00 R$ 5.900,00 
mão de obra especializada 
adequados á execução dos 
trabalhos 
Qualificação térmica e 
calibração em cinco seladora 
de grau cirurgico, com 

04 fornecimento de materiais e Serviços 5 R$ 800,00 R$ 4.000,00 
mão de obra especializada X 4 
adequados á execução dos

ZcO co trabalhos - 
Certificação em 20 capela de 
fluxo laminar (40 serviços ao 
não, semestral) com 

05 fornecimento de materiais e Serviços 40 R$ 346,25 R$ 13.850,00 
mão de obra especializada 
adequados á execução dos 
trabalhos 
Certificação em 02 sala limpa 
(04 serviços ao não, 

06 semestral) com fornecimento Serviços 04 R$ 425,00 R$ 1.700,00 de materiais e mão de obra 
especializada adequados á 
execução dos trabalhos 

Valor Total R$ 35.750,00 

VALIDACON Soluções Integradas - Certificação, Qualificação e Validação Térmica 
(31)3022-7977.volidacon.com.br  . Rua Josué Marfins de Souza-1331 Justinópolis, Ribeirão das Neves 



SERVIÇOS DETALHADOS 

A) Qualificação nas autoclaves: 

• Verificação das condições dos equipamentos e seus parâmetros; 
• Qualificação de operação: execução de três (03) ciclos com a câmara vazia em dois 

programascompletos previstos em cada equipamento; 
• Qualificação de desempenho: execução de três (03) ciclos com três (03) cargas 

padronizadas distintaspara cada um dos programas de cada equipamento; 
• Calibrações dos indicadores de temperatura, sensores de temperatura, manômetros e 

manovacuômetrosde trabalho e válvulas de segurança, com emissão de certificado; 
• Execução de estudos e avaliações microbiológicas em todos os ciclos, com 

fornecimento de todos osinsumos necessários para completa execução dos 
procedimentos por parte da CONTRATADA; 

• Emissão de relatórios evidenciando que os equipamentos estão operando de acordo 
com os critérios deaceitação previstos nas normas vigentes da ABNT e ANVISA; 

B) Qualificação nas termodesinfectoras: 

• Verificação das condições dos equipamentos e seus parâmetros; 
• Qualificação de operação: execução de três (03) ciclos com a câmara vazia em dois 

programascompletos previstos em cada equipamento; 
• Qualificação de desempenho: execução de três (03) ciclos com três (03) cargas 

padronizadas distintasem cada equipamento; 
• Calibrações dos indicadores de temperatura e sensores de temperatura com emissão 

de certificado; 
• Execução de estudos e avaliações com indicadores de limpeza para remoção de 

material orgânico/sangue e materiais canulados, com fornecimento de todos os 
insumos necessários para completaexecução dos procedimentos por parte da 
CONTRATADA; 

• Emissão de relatórios evidenciando que os equipamentos estão operando de acordo 
com os critérios deaceitação previstos nas normas vigentes da ABNT e ANVISA; 

C) Qualificação nas lavadoras ultrassônicas: 

• Verificação das condições dos equipamentos e seus parâmetros; 
• Qualificação de operação: execução de três (03) ciclos com a câmara vazia; 
• Qualificação de desempenho: execução de três (03) ciclos com cargas padronizadas; 
• Calibrações dos indicadores de temperatura e sensores de temperatura com emissão 

de certificado; 
• Execução de estudos e avaliações com indicadores de limpeza para remoção de 

material orgânico/sangue e materiais canulados com fornecimento de todos os 
insumos necessários para completaexecução dos procedimentos por parte da 
CONTRATADA; 

• Emissão de relatórios evidenciando que os equipamentos estão operando de acordo 
com os critérios deaceitação previstos nas normas vigentes da ABNT e ANVISA; 

VALI DACON :: Soluções Integradas - Certificação, Qualificação e Validação Térmica 
(31) 3022-7977.validacon.com.br  Rua Josué Martins de Souza-1 33 1 Justinópolis, Ribeirão das Neves 



D) Qualificação nas seladoras: 

• Verificação das condições dos equipamentos e seus parâmetros; 
• Qualificação de operação: teste de abertura e verificação das propriedades 

qualidade de selagem; 
• Qualificação de desempenho: testes que comprovem a esterilização das selagens; 
• Calibrações dos indicadores de temperatura e sensores de temperatura com emissão 

de certificado; 
• Emissão de relatórios evidenciando que os equipamentos estão operando de acordo 

com os critérios deaceitação previstos nas normas vigentes da ABNT e ANVISA; 

E) Certficação das capelas de fluxo laminar 

• Avaliação técnica do estado geral do equipamento; 
• Inspeção geral no sistema de fixação dos filtros, pré filtros e filtros absolutos 

HEPA; 
• Inspeção geral nos filtros, verificando seu estágio de saturação; 
• Medição das pressões dos filtros absolutos; 
• Verificação do funcionamento dos componentes eletromecânicos 

(motoventiladores, capacitores, relés,fusíveis, lâmpadas, dispositivos de alarmes e 
sinalização, etc), incluindo revisão das condições deaterramento do sistema e 
ajustes necessários; 

• Medição da velocidade e uniformidade do fluxo de ar na área confinada através de 
termoanemômetroou equivalente; 

• Medição da estanqueidade e integridade dos filtros absolutos. 
• Contagem eletrônica das partículas no interior da câmara de trabalho com contador 

de partículas para0,3 e 0,5 microns; 
• Medição dos níveis de iluminância da superficie de trabalho do equipamento através 

de luxímetro; 
• Medição dos níveis de ruído produzido pelo equipamento em relação ao ambiente 

de trabalho atravésde decibelímetro; 
• Classificação das áreas de medição incluindo projeções estatísticas dos resultados 

das contagens departículas; 
• Indicação da necessidade de ações conetivas a serem tomadas de forma a 

restabelecer asespecificações requeridas quando às medições estiverem em 
desacordo com o padrão fixado; 

• Teste de uniformidade e paralelismo do fluxo de ar; 
• Emissão de relatórios evidenciando que os equipamentos estão operando de acordo 

com os critérios deaceitação previstos nas normas vigentes da ABNT e ANVISA; 

F) CerL1ficação das salas limpas 

• Medições de pressões diferenciais nos filtros, verificando seu estágio de saturação; 
• Inspeção do sistema de ar condicionado; 
• Medição da estanqueidade e integridade dos filtros absolutos 
• Medição do volume do ar insuflado em cada área; 
• Medições de velocidade e vazão nos filtros absolutos e difusores terminais; 
• Determinação do número de trocas de ar nas salas; 
• Contagem eletrônica de partículas nas salas; 
• Medição da uniformidade da temperatura e umidade relativa nas salas; 

VAUDACON Soluções Integradas- Certificação, Qualificação e Validação Térmica 
1(31) 3022-7977.validacon.com.br  . Rua Josué Martins de Souza-] 331 Justinópolis, Ribeirão das Neves 



apeamento da área confinada para classificação conforme ISO 14644-1 efetuando 
durante avalidação inicial e posteriormente, quando solicitado; 
Classificação das áreas de medição incluindo projeções estatísticas dos resulta 
das contagens departículas; 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias 
PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 
PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme edital 

2. DADOS DA CONTRATADA 

3. REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: Marcelo Silva Vicente 
Cargo/Função: Sócio Diretor 
Carteira de Identidade: MG 14.587-556 SSP 
CPF: 016.501.006-12 
Naturalidade: Belo Horizonte 
Telefone: (31) 98735-5065 
E-mail: MarceIolvalidacon. com. br 

Ribeirão das Neves, 12/04/2021 

Assinado deforma digital por 
MARCELO SILVA MARCELO SILVA 

VICENTE:0 1650100612 VICENTE:01650100612 
Dados: 2021.04.12 10:59:59-0300' 

Marcelo Silva Vicente 
RG n° MG14.587-556 

CPF n°016.501.006-12 

CNPJ/MF: 21.961.671/0001-99 
Razão Social: Validacon Soluções Integradas em Instrumentos 

de Medida Ltda 
Endereço: Rua Josué Martins de Souza, 133 Justinopolis - 

Ribeirão das Neves, CEP: 33.935-121 
Dados Bancários: Banco: ltaú, Agência: 1399, Conta-Corrente: 

57.187-4 

Optante Simples SIM 

Telefones (31) 3022-7977 198735-5065 
E-mail: contato(vaIidacon. com. br 1 marceIo(1vaI ida con.com.br  

Web Site: WWW.validacon.com.br  

VALIDACON :: Soluções Integradas - Certificação, Qualificação e Validação Térmica 
(31) 3022.-7977.valjdacon.com.br  . Rua Josué Martins de Souza-] 33 1 Justinópolis. Ribeirão das Neves 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ABERTURA 
0210312015 

MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
VALIDACON EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
71.20-1-00 -Testes e análises técnicas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R JOSUE MARTINS DE SOUZA 133 LOJA; 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNIC(PIO UF 
33.935-121 SANTA BRANCA (JUSTINOPOLIS) RIBEIRAO DAS NEVES MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
ALANJACSON@YAHOO.COM.BR (31) 3395-1990/ (31) 8702-9340 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA /1 02103/2015 

MOTIVO ØE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

:15E9U5EI v ~k, 

Maringá, 16 de fevereiro de 2022. 

De: Gerência de Compras e Licitação 
Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento do termo de referência, protocolo n° 036/2022, que originou a 

Autorização de Despesa n° 209/2022, que tem por objeto a seleção das melhores propostas 

para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de qualificação de 

operação, desempenho, calibração e validação dos equipamentos utilizados nas Centrais de 

Materiais Esterelizados - CME's do CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação 

de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei 

Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar n° 147/2014, 

proveniente do setor de Patrimônio, entendemos que a presente contratação poderá ser 

realizada por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão, realizado na forma 

ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

O modo de disputa dos lances será o MODO ABERTO, conforme estabelece o artigo 

31, 1 do Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019 e o valor estimado para a contratação 

não terá caráter sigiloso. 

O valor máximo estimado para a contratação foi apurado após o cálculo da média 

dos preços de mercado obtidos através de pesquisa de preços praticados junto aos 

fornecedores especializados e contrato de prestação de serviço com objeto similar. 

O presente certame licitatório observará o cumprimento dos princípios dispostos no 

art. 37 da Constituição Federal e os dispositivos legais previstos pela Lei Federal n° 

10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, Decreto n°5.450/2005 

e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

Com base no processo anexo e nas informações acima segue processo para 

decisão e autorização. 

Atenciosamente, 

__ 

Rafala Koga PetRumagae 
Gerente de Compras e Licitações 

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 

MEMORANDO N° 105/2022 





- Consórao Público IrmunipaI de Saúde do  

PARECER 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

PARA: SECRETARIA EXECUTIVA. 

INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GERÊNCIA DE COMPRAS 
E LICITAÇÃO 

ASSUNTO: LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. PREGÃO ELETRÔNICO. PARECER 
INICIAL. ANÁLISE DA FASE INTERNA. 
PROCEDIMENTO HIGIDO. CONFORMIDADE COM 
A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. APTIDÃO PARA 
INICIO DA FASE EXTERNA. 

PARECER N° 01212022-INI 

Senhor Secretário Executivo, 

DA CONSULTA 

Trata-se de consulta realizada para esta assessoria jurídica sobre a viabilidade 
e a conformidade legal para a abertura de procedimento licitatório na modalidade 
pregão eletrônico para a contratação de empresa objetivando a prestação de serviço 
de qualificação de operação, desempenho, calibração e validação do Centro de 
Materiais Esterilizados (CME's) do CISAMUSEP, conforme Termo de Referência 
encaminhado pelo Setor Responsável. 

DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO 

De plano, cumpre destacar que a lei de licitação (Lei n° 8.666/93), em seu art. 
38, enumera uma série de requisitos que devem compor o procedimento de 
licitação desde a sua instauração, sendo certo que o parecer jurídico é uma das 
exigências ali contidas, mais especificamente no inciso VI, quando exige a 
presença de parecer técnico ou jurídico sobre a licitação, sua dispensa ou 
inexigibilidade. 

A análise, neste momento, circunscreve-se à regularidade dos atos iniciais e 
preparatórios para a instauração do procedimento, mais precisamente da 
presença das solicitações necessárias e da conformidade das minutas de edital 
e do contrato com as regras e diretrizes trazidas pelas leis que regem essa 
espécie de licitação (Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93). 

A instauração do processo licitatório veio precedido de prévia solicitação do setor 
de origem, demonstrando que a aquisição do serviço se faz necessária: 

"Os equipamentos dos quais trata este documento 
desempenham alta relevância, uma vez que os mesmos fazem 
parte dos equipamentos lotados na Central de Materiais 
Esterilizados - CME's, os quais garantem a esterilidade dos 
materiais e instrumentais utilizados nos procedimentos 

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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realizados neste Consórcio Público de Saúde. Faz-se então 
extremamente necessário que sejam sempre capazes de 
reproduzir os processos para os quais foram projetados, de 
maneira que seus parâmetros de funcionamento estejam 
continuamente de acordo com o determinado pelas normas 
fiscalizadoras e dos fabricantes." 

O procedimento veio, ainda, instruído com a solicitação de despesa, onde se 
providenciou a reserva de numerário para a contratação, conforme Ficha de 
Autorização de Despesa n° 009/2022. 

Nota-se, ademais, a presença das cotações referente à pesquisa de melhor 
preço para formação de um preço base que irá orientar as propostas a serem 
ofertadas. 

Concorre, outrossim, a presença das prescrições contida no art. 31  da Lei 
10.520/2002. 

Com relação às minutas apresentadas, do Edital e do Contrato, denota-se a 
presença dos requisitos necessários exigidos, vindo o edital com todas as 
especificações inerentes à habitação, tanto jurídica, quanto técnica, quanto 
econômico-financeiro e de regularidade fiscal e de exigência do cumprimento no 
contido no art. 71, XXXIII da Constituição Federal. Ao passo que o contrato 
atende as exigências contidas no art. 55 da Lei 8.666/93, em relação às 
cláusulas necessárias arroladas no respectivo dispositivo legal. 

CONCLUSÃO 

Diante desta análise, esta assessoria é pela aprovação dos documentos 
encaminhados, encontrando-se o processo em condições de ser autorizado pela 
autoridade competente se assim entender conveniente ao Consórcio. 

É o parecer. 

Maringá/PR, 16 de fevereiro de 2022. A 

41 A 
' ADVOGA O - OABIPjR: 26.262 

CISAMUSEP 

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 





Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

cIsRmU9EF 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2022 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das 
melhores propostas para a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de qualificação de operação, desempenho, calibração e 
validação dos equipamentos utilizados nas Centrais de Materiais Esterilizados - 
CME's do CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da 
Lei Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela Lei 
Complementar n° 147/2014. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 25 de 
março de 2022 às 09h. 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 6.877,08 (seis mil oitocentos e setenta e sete reais e oito 
centavos). 

Informações complementares e o Edital completo poderão ser adquiridos na 
Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Maringá/PR - Fone: (44) 3123-8300 - 
Gerência de Compras e Licitações ou pelo site www.cisamusep.org.br  

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 





Maringá - PR, terça-feira, 08 de março de 2022 Ano X Edição n° 1495 

De acordo com a Resolução n° 07012013 

Funcionário Responsável: Matheus Luiz Saito Soares - Matrícula n° 154 - Resolução n°097/2018 - CISAMUSEP 

.. . 
Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 —CEP: 87053-285 - Fone: (44)3123-8300 

Aditivos e Contratos 
Especialidade Credenciado 

Data de - Numero . Duração Emissao 

CARDOSO & 
029/2022 07/03/202231/12/2022 Enfermagem AQUINO SAÚDE E 

CUIDADOS LTDA 

O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que Visualizado através do site 
wvw.cisamusep.orq .br  

Consórcio Publico k*w~ de SaUdedo SeenUiâo Pense 

CISAMUSEP  
ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE - CISAMUSEP 

ESTADO DO PARANÁ 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção 
das melhores propostas para a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de qualificação de operação, desempenho, 
calibração e validação dos equipamentos utilizados nas Centrais de 
Materiais Esterilizados - CME's do CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar n° 
123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar n° 
147/2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
25 de março de 2022 às 091h. 
LOCAL: www.comprasqovernamentais.qov.br. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 6.877,08 (seis mil oitocentos e setenta e sete 
reais e oito centavos). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Maringá/PR - Fone: 
(44) 3123-8300 - Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisamusep,orq.br  

EXTRATO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA 
ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, 

PROCEDIMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
ESPECIALIZADOS DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2022 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP 
Extrato do Credenciamento de Pessoas Jurídicas referente ao 
Contrato de Prestação de Serviços Complementares 
Especializados de Saúde para o Exercício de 2022 no 029/2022. 
Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas da Área da Saúde para 
Realização de Consultas, Exames, Procedimentos e demais Serviços 
Complementares Especializados de Saúde para o exercício de 2022. 
Fundamento Legal: Processo de Inexigibílidade no 005/2021 - 
CISAMUSEP 
Resolução n°039/2021 - CISAMUSEP; 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; 
Lei Federal n° 8.080/90 e n° 8.142/90 com base no entendimento dos 
artigos 25, II; 26 II; 27; 32; § 21  e 34, § 11, da Lei n°8.666/93; 
Lei Estadual do Paraná n° 15.608/2007; 
Portarias n° 358/2006 e n° 750/2006 do Ministério da Saúde e 
Resolução Normativa - RN n° 71/2004-ANSS; 
Decreto n° 4.507/2009, que aprovou o Regulamento do 
Credenciamento no âmbito estadual; 
Resolução n°1613/2001 - CEM; 
Parecer Jurídico no 031/2021 - DIS/INE, de 21/09/2021 - Assessoria 
Jurídica do CISAMUSEP. 

Preço: De acordo com a Tabela de Procedimentos CISAMUSEP - 

2022 
Dotações Orçamentárias: 
01.001.10.302.0003.2.003.3.3.90.39.50.99 
01,001.10.302.0003.2.004.3.3.90.39.50.99 
01.001.10.302.0003.2.007.3.3.90.39.50.99 
Foro: Maringá - Paraná. 

Maringá, 08 de março de 2022. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2022 




